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RERUM – REliable, Resilient and secUre IoT for sMart city Applications 
Το έργο χρηματοδοτείται 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Αφισών, Φυλλαδίων 
και Στυλών με προσθήκη USB»  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Αξιόπιστο, 
ανθεκτικό και ασφαλές Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων 
πόλεων» (REliable, Resilient and secUre loT 
for sMart city applications - RERUM) στα 
πλαίσια του 7ου πλαισίου (7th Framework 
Programme for Research, technological 
Development and Demonstration) 
 
Ηράκλειο,   13/09/2016 
 
 
Aρ. Πρωτ.:  103505/13-09-2016 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της 
 

 «Προμήθειας Αφισών, Φυλλαδίων και Στυλών με προσθήκη USB»  
 

για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  
«Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές Διαδίκτυο των Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων 
πόλεων» (REliable, Resilient and secUre loT for sMart city applications - RERUM) στα 
πλαίσια του 7ου πλαισίου (7th Framework Programme for Research, technological 

Development and Demonstration). 
 

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές 
προσφορές σύμφωνα με: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Την με αρ.πρωτ. 58120 / 01-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης της 
αρμοδιότητας υπογραφής στους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους 
του Δήμου. 
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6. Την με αριθμ. Πρωτ. 143502/19-08-2013 Σύμφωνο αποδοχής όρων του έργου  
(Grant Agreement  No 609094/18-07-2013) «Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων» (REliable, Resilient 
and secUre loT for sMart city applications -RERUM) στα πλαίσια του 7ου πλαισίου 
(7th Framework Programme for Research, technological Development and 
Demonstration) 

7. Τη με αριθμό 191/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση συμμετοχής 
στην υποβολή πρότασης του Δήμου Ηρακλείου στο εν λόγω πρόγραμμα.  

8. Τη με αριθμό 660/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ0Ο-ΦΘ7 
για Αποδοχή υλοποίησης και έγκριση χρηματοδότησης του παραπάνω ευρωπαϊκού 
προγράμματος.  

9. Τη με αριθμό 38/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΟ34Ω0Ο-Β69 
που εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης του οικονομικού έτους 2016, για την εκτέλεση 
του ευρωπαϊκού προγράμματος «Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων» (REliable, Resilient and secUre loT 
for sMart city applications -RERUM) στα πλαίσια του 7ου πλαισίου (7th Framework 
Programme for Research, technological Development and Demonstration)». 

10. Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΑΥ με αριθμό Α-48/09-02-2016.  
11. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας που συντάχθηκαν από την υπηρεσία. 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον 
Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Τρίτη 13/09/2016 έως και την                     
Τρίτη 20/09/2016 και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε 
με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου στη 
διεύθυνση, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση 
απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.   
Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα πρέπει να 
αναγράφoνται τα εξής: 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
          ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Αφισών, Φυλλαδίων και Στυλών με προσθήκη 
USB» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων» (REliable, Resilient and 

secUre loT for sMart city applications - RERUM) 
 

Υπεύθυνοι για πληροφορίες:  κος Εμμανουήλ Φωτάκης & Αδαμαντία Μαυρομάτη, τηλ. 
2813409206. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.314,40 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται, ότι δε θα 
υπερβαίνει τις 15 (δεκαπέντε) ημέρες μετά την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού. 
  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι αναγνωρισμένα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή 
υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική 
οργάνωση. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού 
μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:  
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1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η εγγραφή του 
ενδιαφερόμενου σε αυτό και το επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
από αρμόδια δημόσια αρχή.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:  
 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα  
 τα προσφερόμενα  είδη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης. 
 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  
 δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία 

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.    

3. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για 
ανώνυμη εταιρεία. 

 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 
 
 
 

                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 

 
                                                       ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ 

 


